
LOMIXIN 
Sterile Eye Drops 

 
Prescription Only Medicine 

 
Composition: 
Chloramphenicol       0.5% 
 
Therapeutic Activity: 
Chloramphenicol is a broad-spectrum antibiotic preparation that exerts 
mainly a bacteriostatic effect on a wide range of gram positive and gram 
negative bacteria. 
It acts on the inhibition of protein synthesis by interfering with the 
transfer of activated amino acids from soluble RNA to ribosomes. 
 
Indications: 
Lomixin is indicated for the treatment of surface ocular infections involving 
the conjunctiva and cornea caused by chloramphenicol susceptible organisms. 
 
When should not the medicine be used: 
Lomixin is contraindicated in patients sensitive to chloramphenicol. 
 
Side Effects: 
In addition to the desired effects of Lomixin, some side effects may occur 
during the course of treatment, such as: 
-Transient burning or stinging. 
- Hypersensitivity or inflammatory reactions including contact conjunctivitis  
  and itching. 
- Angioneurotic edema occurs rarely in patients who are sensitive to the    
  drug. 
 
Precautions: 
The use of chloramphenicol may result in overgrowth of non susceptible 
organisms including fungi. If superinfection occurs during Lomixin therapy, 
the eye drops should be discontinued. 
 
Drug Interactions: 
If you are using other eye preparations, especially antibiotic eye preparations, 
notify your physician.  
 



 
Pediatrics Use: 
Use with caution and reduced dosage in premature and full-term infants. 
 
Cautions: 
If any hypersensitivity reaction or irritation occurs, Lomixin should be 
discontinued. 
Prolonged or frequent intermittent use of the eye drops should be avoided. 
 
To Avoid Poisoning: 
1. Keep the medicine out of the reach of children. 
2. If a child swallowed the medication  accidentally , seek help at an 

emergency and take the remaining medicine with you 
3. Do not induce vomiting without consulting the physician 
4. Always notice the expiry date, and never use medicine after the mentioned 

date 
5. Avoid exposure of the drug to excessive heat and humidity during 

storage 
6. Do not use your medication in the dark, and always read the label and 

make sure that you are using the right medication 
7. Use only as prescribed. In case any adverse effect develops, discontinue 

use and consult your physician. 
 
Recommended dosage unless otherwise directed by the physician: 
1-2 drops every 3 hours 
Administration should be continued day and night for the first 48 hours, 
afterwards the interval between applications may be increased. 
Treatment should be continued for at least 48 hours after the eye appears 
normal. 
 
Directions for Use: 
- Instill drops inside the lower eyelid of the infected eye. 
- Remove contact lenses before using this product. 
- To avoid contamination, the tip of the dropper should not touch any surface. 
- Recap the bottle after each use. 
 
Attention: 
This medicine is intended for external use only. 
 
 
 
 



Storage: 
Store in refrigerator  
Care should be taken not to use the medicine 30 days after opening the 
bottle. 
 
Presentation: 
A bottle of 10 ml sterile solution with a dropper. 
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 لوميكسني

  قطرة للعني 
  

  ملزم بوصفة طبية
  

  :الرتكيبة الدوائية
  %0.5      كلورامفينيكول

  
  :جيةالفاعلية العال

كلورامفينيكول هو مضاد حيوي واسع الطيـف، حيـول دون منـو البكتـري إجيابيـة الغـرام و سـالبية الغـرام، يعمـل 
عــن طريــق تثبــيط صــناعة الربوتــني مــن خــالل تعارضــه مــع نقــل األمحــاض األمينيــة النشــطة مــن احلــامض النــووي 

  .  إىل الرايبوسومات) RNA(  الرّييب الذائب
  

  :االستعماالت
ت العـــني الســـطحية مبـــا فيهـــا امللتحمـــة و القرنيـــة الناجتـــة عـــن تســـت عمل قطـــرة العـــني لوميكســـني لعـــالج إصـــا

لكلورامفينيكول   .الكائنات احلية اليت تتأثّر 
  

  :مىت مينع استعمال الدواء
  .جيب عدم استعمال لوميكسني للمرضى الذين لديهم حساسية للكلورامفينيكول

  

  :األعراض اجلانبية
  :لوميكسني، قد تظهر أثناء استعماله بعض األعراض اجلانبية مثل لدواء إىل الفاعلية املرغوبة ل إلضافة

  .حرقة أو لسعة حلظية  -
  .إفراط يف التحّسس أو رد فعل التهايب مبا فيها التهاب ملتحمة العني و حّكة -
لوعاء العصيب لدى املرضى الذين لديهم حساسية م -   .ن الدواءدرا ما حيدث انتفاخ 
  

  :احتياطات
لكلورامفينيكــــول مثــــل  دة يف منــــو الكائنــــات احليــــة الــــيت ال تتــــأثر  اســـتخدام الكلورامفينيكــــول قــــد حيــــدث ز

ت، إذا حدث خالل استخدام لوميكسني تضاعف لإلصابة، جيب وقف استخدام العالج   .الفطر
  



  :التفاعالت بني األدوية
  .إذا كان حيتوي على مضاد حيوي طبيبك وخصوصاً إذا كنت تستخدم دواء آخر للعيون، أعلم 

  
  :االستخدام لدى األطفال اخلّدج و الرّضع

  .يستخدم حبذر و جبرعات خمّفضة لألطفال اخلّدج والرّضع
  

  :حتذيرات
ّيج ، فيجب وقف استعمال لوميكسني لتحّسس أو    .إذا ظهرت ردود فعل كاإلفراط 

  .جيب جتنب استخدام قطرات العيون لفرتات طويلة أو متقاربة
  

  :لتجنب التسمم

عیدا عن متناول أید األطفال.1   احفظ الدواء 

ة .2 ك مراجعة قسم الطوارئ مع أخذ الكم   إذا ابتلع طفل الدواء عن طر الخطأ،عل

ة من العالج    ق   المت

  ال تحاول إحداث التقیؤ دون استشارة الطبیب.3

ة الدواء و ال ت.4 ة صالح ور ستخدمتأكد دائما من تارخ نها عد تارخ االنتهاء المذ   الدواء 

ة الشدید.5   التخزن فترة خالل تینتجنب تعرض الدواء للحرارة و الرطو

مات لتتأكد أنك ت الدواء في ستخدمال ت.6   الدواء الموصوف لك ستخدمالظالم و اقرأ التعل

ما وص استعمل.7 ة توقف عن استخدام العالج الدواء  ف لك، في حال ظهور أعراض جانب

  .وأعلم الطبیب
  

ا مامل توجد تعليمات أخرى من الطبيب  اجلرعة الدوائية   :املوصى 
  ساعات 3نقطة كل  1-2

ارا أّول  لعالج ليال و  دة الفرتة بني كل استعمال 48جيب االستمرار    .ساعة، بعدها ميكن ز
  .ساعة بعد حتّسن احلالة 48ج على األقل جيب متابعة العال

  

  :طريقة االستخدام
  .قّطر داخل اجلفن السفلي من العني املصابة -
  .جيب إزالة العدسات الالصقة قبل االستخدام -



  . لتجّنب التلّوث ال تدع طرف القطارة تالمس أي سطح آخر -
  .اعد الغطاء اىل العبوة بعد كل استخدام -

  

  :تنبيه
  .معد لالستخدام اخلارجي فقطهذا الدواء 

  

ن   :التخز
  احفظ الدواء يف الثالجة 

ريخ فتح العبوة 30جيب االنتباه بعدم استخدام الدواء بعد    .يوم من 
  

  :العبوة
  .مليليرت سائل معّقم مع قطّارة 10حتتوي على  عبوة

  
  
  

  81شارع املدارس رقم 
  58ب . ص 

  فلسطني -بيت جاال
www.beitjalapharma.com//http:  

  
1408015-3 

 


	Chloramphenicol       0.5%

